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KONTROLPAKKEN – NY
BOGFØRINGSLOV OG NYE
REGLER OM REVISORPLIGT
Efter flere høringsrunder fremsatte Erhvervsminister Simon Kollerup lovforslag nr.
163 den 6. april 2022 omhandlende ny bogføringslov samt ændringer i årsregnskabslovens revisionsregler.

Af Per Kristensen, formand, Foreningen Danske Revisorer

Lovforslaget skal udmønte den politiske aftale om øget digitalisering af bl.a.
SMV-segmentet med henblik på reduktion i administrative byrder og gennemførelse af effektiv digital erhvervsrapportering. Yderligere skal lovforslaget
udmønte den politiske aftale om øget
revisor-/revisionspligt for udvalgte typer
og brancher.
Baggrund for lovforslaget
Den første del af det fremsatte lovforslag er gennemførelse af en
politisk aftale mellem Regeringen, SF, Radikale, DF og Kristendemokraterne fra primo 2022 om reformering af dansk økonomi,
hvor sigtet er øget digitalisering bl.a. igennem den digitale vision
”MinVirksomhed”.
Hensigten er at øge digitalisering og automatisering med særlig
fokus på SMV-virksomheder, som ikke allerede i dag anvender
de digitale fordele. Dernæst er målet at centralisere erhvervsrapporteringen og sikre adgang til erhvervsdata via offentligt modtagecenter. Den politiske motivation i forslaget skal bl.a. findes i,
at myndighederne sikres en bedre adgang til virksomhedernes
data, bl.a. for nye virksomheder og virksomheder under tvangsopløsning og konkurser, hvor adgang til data for sådanne virksomheder ofte ikke er muligt.
Den anden del af lovforslaget omfatter gennemførelse af den politiske aftale mellem Regeringen og Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Alternativet om udvidelse af reglerne
om revisor-/revisionspligt. Denne del af aftalen gennemføres ved
ændringer i årsregnskabsloven.

2

Indledningsvist indeholder den nye bogføringslov specifikke krav
til digitale bogføringssystemer. Digitale systemer skal fremover
understøtte løbende registrering af bilag og opbevaring af de bilag, der understøtter den aktuelle registrering. Med andre ord,
skal digitale systemer fremover også omfatte adgang til digitale
bilag, opbevaring af disse og sammenkædning af bilag mellem registreringen og det digitale bilag.
Kravene til udbydere af digitale systemer udvides, således at udbyderne udover systemansvaret også har opbevaringspligten for
de digitale bilag og registreringerne knyttet hertil. Opbevaringspligten gælder i 5 år efter de almindelige og hidtil gældende opbevaringsregler.

Indledningsvist indeholder den nye
bogføringslov specifikke krav til digitale
bogføringssystemer

Formålet med disse nye krav til digitale systemer er at sikre, at
data ikke forsvinder ved en virksomheds konkurs, virksomhedens
manglende betaling for anvendelse af systemet mv. Hos FDR forventer vi, at der fremover vil være øgede opstartsomkostninger
ved anvendelse af digitale systemer, da udbyder fremover skal
sikre opbevaringen og administrere deadlines for sletning af data,
dels til opfyldelse af opbevaringspligten efter bogføringsloven og
dels for ikke at overstige registreringer efter GDPR-reglerne.

Den nye bogføringslov – digitalisering

En anden nyskabelse er kravet om, at digitale systemer skal anvende offentlige standardkontoplaner, hvilket bl.a. har til formål
at understøtte automatiske rapporteringer til myndigheder, f.eks.
via XBRL-rapportering.

Den nye bogføringslov indeholder en række betydelige ændringer, som får indvirkning på langt de fleste bogføringspligtige virksomheder, foreninger, fonde mv.

For at sikre, at digitale systemer efter lovens ikrafttræden opfylder
lovens krav, etableres en anmeldelses- og kontrolfunktion for di-
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gitale bogføringssystemer. Skal bogføringssystemer så anmeldes
og godkendes af Erhvervsstyrelsen? Som udgangspunkt nej, men
indirekte så skal systemer anmeldes og dermed underlægges
kontrol fra Erhvervsstyrelsen – idet ikke-anmeldte systemer ikke
må markedsføres i Danmark. Det betyder reelt, at allerede etablerede systemer med brugere kan fortsætte uden anmeldelse og
kontrol, men ikke må markedsføres – hvorimod nye systemer på
markedet næppe kan lanceres uden anmeldelse og kontrol, da
sådanne ikke må markedsføres. I forbindelse med lovforslaget
har Erhvervsministeriet skønnet, at førstegangsgodkendelse af
systemer skønnes at medføre engangsomkostninger for udbydere i niveauet 3-4 mio. kr. og efterfølgende årlige omkostninger på 0,4-0,5 mio. kr. til opdateringer og myndighedskontroller.
Hos FDR vurderer vi derfor, at disse skærpede krav unægtelig vil
medføre forøgelse af omkostningerne til lovpligtig anvendelse af
digitale systemer.
Hvem skal så bruge de digitale systemer – inkl. digital opbevaring
af transaktioner og bilag? Den nye bogføringslovs § 16 opstiller
betingelser for, hvilke virksomheder der er omfattet af de nye digitale krav, som er:
Alle virksomheder i klasse B og opefter – altså alle selskaber
uden hensyntagen til aktiviteter, herved er også holdingselskaber, investeringsselskaber og inaktive selskaber omfattet
Alle bogføringspligtige virksomheder (klasse A m.fl.), med en
årlig omsætning på over kr. 300.000 (i 2 på hinanden følgende
år). Udlejningsejendommen, der således bidrager med samlede lejeindtægter på f.eks. 304.000 kr., vil herefter være omfattet af digitaliseringskravet

Som led i digitaliseringen og de digitale
systemkrav, får Erhvervsstyrelsen mulighed for
at udføre en risikobaseret bogføringskontrol

Revisorer, bogføringsbureauer og freelance bogholdere, der via
egne systemer udfører bogføring for virksomheder omfattet af
bogføringsloven, har pligt til ved udførelse af bogføringen at opfylde digitaliseringskravene, herunder kravsspecifikationer vedrørende det anvendte digitale bogføringssystem.
Som led i digitaliseringen og lette myndighedernes adgang til data
er der i loven indsat en bemyndigelse til Erhvervsministeren, således at der kan etableres et offentligt datacenter (modtagecenter),
hvortil alle registreringer og bilag skal fremsendes til myndighedernes opbevaring og anvendelse. Ved igangsætning af et sådant
datacenter vil der formentlig være tale om en obligatorisk periodisk indsendelse, så indsendelse ikke er betinget af påbud fra
myndighed herom.
Den nye bogføringslov – kontroller
Som led i digitaliseringen og de digitale systemkrav, får Erhvervsstyrelsen mulighed for at udføre en risikobaseret bogføringskontrol. Disse kontroller vil være særligt målrettet mod:
Nye virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse B, C
eller D, hvor første årsrapport endnu ikke er indsendt. Da kon-

trollen er risikobaseret, er det forventningen, at disse kontroller vil være særligt målrettet virksomheder inden for risikobrancher og/eller virksomheder, hvortil der er knyttet ejere
og/eller ledelse med en vis historik omkring opløste selskaber
Virksomheder, der har fravalgt revision – gælder alle tilfælde,
hvor der ikke afgives erklæring om revision eller udvidet gennemgang. I praksis vil virksomheder, der anvender revisor og
årsrapport forsynet med erklæring om assistance eller review
således også indgå i kontrolpuljen
Både virksomheder og eventuelle revisorer bliver med den nye
lov pålagt pligt til udlevering af bogføringsmateriale til Erhvervsstyrelsen ved kontroller.
Tilsvarende kan Erhvervsstyrelsen kræve en erklæring fra godkendt revisor om, at bogføringen og systemerne opfylder bogføringslovens regler.
Virksomheder, der anvender digitale systemer, som ikke er registreret/anmeldt til Erhvervsstyrelsen, vil tillige blive udtaget til
en risikobaseret kontrol med fokus på, at de grundlæggende systemkrav er opfyldt.
Virksomheder, der anvender godkendte/anmeldte systemer, udtages ikke til kontrol, idet Erhvervsstyrelsen har en separat hjemmel til at foretage kontrol af udbydere af registrerede digitale
systemer.
Styrelsens risikobaserede kontrol afhængigt af anvendelse/ikke-anvendelse af registrerede systemer medfører, at virksomheder (alle bogføringspligtige omfattet af digitaliseringskravet)
fremover skal oplyse ved registrering til Erhvervsstyrelsen, hvilket
bogføringssystem der anvendes. Tilsvarende skal virksomheder,
som opbevarer sikkerhedskopier hos tredje part, registrere identiteten på tredje part, såfremt det anvendte bogføringssystem er
ikke-anmeldt. Registreringskravet vedrørende anvendte bogføringssystem fremgår af ny § 138 a i årsregnskabsloven.
Den nye bogføringslov – omfang af kontrollen
Kontroladgangene, som tildeles Erhvervsstyrelsen, kan efter lovforslaget udføres uden forudgående kendelse. Det betyder, at
loven således giver myndighederne en uindskrænket adgang til
at gennemføre kontrol af virksomhedernes bogføring.
Det primære fokus på kontrollen er rettet mod sikring af, at bl.a.
digitale systemer, der ikke er anmeldte, opfylder registrerings- og
opbevaringskravene. Dernæst er det en kontrol af, at virksomhederne foretager nøjagtige og præcise registreringer efter lovens
kapitel 3, herunder at der sker kontinuerlige afstemninger af beholdninger mv. efter virksomhedens art og omfang.
Der er således ikke hjemmel i lovgivningen til, at styrelsen kan
underkende registreringer og bilag – f.eks. berettigelsen til at
registrere en given omkostning i virksomheden, idet en sådan
hjemmel henhører under skattemyndighedernes kontrol og de
gældende skatteregler herfor, f.eks. Statsskattelovens §§ 4-6.

JUNI 2022 · FAGLIGT INDSTIK

3

Den nye bogføringslov – ikrafttrædelse
Den nye bogføringslov træder som udgangspunkt i kraft pr. 1. juli
2022, hvor særligt et forhold er centralt at opfylde:
Beskrivelse af bogføringssystemet med hensyn til:
Procedure til sikring af, at alle transaktioner løbende
registreres (f.eks. igennem kontrol/afstemning af bank
og kasse)
Procedure til sikring af, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares betryggende
Medarbejdere, der har ansvaret for løbende registrering og sikring af opbevaringspligten
Reglerne om anvendelse af digitale systemer, anmeldelse af systemer og digital bilags-/registreringsopbevaring træder i kraft på
et senere – aktuelt ubestemt – tidspunkt, idet kravene indføres
efter en høringsfase med Skatteministeriet.
Ikrafttrædelsesreglerne giver mulighed for differentieret ikrafttrædelse afhængig af den bogføringspligtige virksomheds regnskabsklasse. Forventningen er, at digitale krav implementeres
således:
Virksomheder i regnskabsklasse B, C og D fra 1. januar 2024
Øvrige virksomheder (klasse A m.fl.) fra 1. januar 2026
Regler om styrelsens adgang til bogføringskontrol har virkning fra
1. juli 2022.

Regler om styrelsens adgang til
bogføringskontrol har virkning fra 1. juli 2022

Nye revisor-/revisionsregler
– ændringer i Årsregnskabsloven
Sammen med den nye bogføringslov er der fremsat lovforslag,
som ændrer på årsregnskabslovens revisor-/revisionsregler.
Det betyder, at regelændringerne altovervejende påvirker regnskabsklasse B.
I overblik omfatter de ændrede regler følgende:
Generel fristforlængelse, så årsrapporter skal godkendes og
indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb (imod i dag 5 måneder)
Virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. er omfattet af revisionspligt – uagtet at antal ansatte og/eller omsætning er under grænsen for revisionspligt
Virksomheder omfattet af de særligt klassificerede risikobrancher (aktuelt 11 branchekoder) og med en omsætning på over
5 mio. kr., skal forsyne deres årsrapport med erklæring om
assistance eller erklæring med sikkerhed. Erklæringen skal
således ikke være om revision, men skal afgives af en godkendt revisor
Virksomheder, hvor der er afsagt kendelse om bøde eller anden dom for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- og/eller
skatte-/afgiftslovgivningen, kan ikke i kendelsesåret og de to
efterfølgende år fravælge revision – dette gælder tilsvarende,
hvis en til virksomheden nærtstående person eller tilknyttet
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virksomhed (f.eks. modervirksomhed eller søstervirksomhed)
har accepteret bøde eller dom
Virksomheder, der ved regnskabs- eller bogføringskontrol får
konstateret væsentlige fejl eller mangler, kan ikke undtages
fra revision i indeværende og kommende to regnskabsår
De fastsatte størrelsesgrænser er fortsat efter princippet om to
på hinanden følgende år.
De øvrige størrelsesgrænser er uændrede, således at den generelle revisionspligt indtræder ved overskridelse af to af tre følgende størrelser:
Balancesum 44 mio. kr.
Nettoomsætning 89 mio. kr
Antal ansatte 50
Hvor de nye skærpede krav medfører revisionspligt, kan denne
fortsat erstattes med den særlige danske standard om udvidet
gennemgang, forudsat at ikke 2 ud af 3 ovenstående hidtil gældende størrelsesgrænser er overskredet i 2 på hinanden følgende år.
Afslutning
Både den nye bogføringslov kombineret med de skærpede revisor-/revisionspligtsregler må forventes over en periode at medføre ikke-ubetydelige meromkostninger for virksomhederne. Meromkostningerne må forventes at kunne henføres til 2 centrale
forhold:
1. Systemer – særligt anmeldte systemer – må forventes at stige
i pris afledt af styrelsens kontroller; udbydernes sikring af, at
alle systemkrav overholdes og ikke mindst udbydernes opbevarings- og udleveringspligt i op til 5 år
2. Mange SMV-virksomheder modtager og behandler i dag kun
bilag mv. delvist digitalt – ved fuld digitalisering vil der være et
merforbrug til ændrede forretningsgange, herunder procedurer for kontinuerlig digitalisering af ikke-digitale bilag (igennem rutiner for scanning)
Herudover vil de skærpede revisorpligtsregler medføre øgede omkostninger for de virksomheder, der rammes af de skærpede krav.
Den politiske motivation for de betydelige ændringer er ifølge
de politiske aftaler baseret på ønsket om øget digitalisering og
forenklet erhvervsrapportering. Der er ved fremsættelse af lovforslagene estimeret en besparelse i administrative byrder på op
mod 3 mia. kr.
FDR har sammen med de øvrige erhvervsorganisationer, herunder SMVdanmark, Dansk Erhverv og Dansk Industri, anfægtet
estimaterne for besparelser for virksomhederne. FDR anfægter
ikke de mange fordele, der er knyttet til øget digitalisering, særligt
hvis løsningerne anvendes smart f.eks. igennem én indberetning
for alt – regnskab, skat og evt. statistikker mv. – hvilket er anført i
den politiske motivation vedrørende erhvervsrapportering. Lovforslaget synes dog ikke at indeholde konkrete tiltag til gennemførelse af denne del af motivationen.
Desværre dækker lovændringerne nok i lige så høj grad over ønsket om øget kontrol og indsigt for at imødegå svindel hos de få
– til besvær for de mange.

FDR’S BISIDDERORDNING
Af Per Kristensen, formand, Foreningen Danske Revisorer

Som revisor, regnskabskonsulent eller virksomhedsejer
kender de fleste følelsen af at sidde bag PC-skærmen
en fredag eftermiddag – og pludselig tikker mailen eller
SMS’en ind; ”Du har modtaget digital post”.
For godkendte revisorer er perioden fra ca. 1. april og frem til ca.
1. juni hvert år en travl periode – men samtidig en periode, hvor
man er ekstra opmærksom på den digitale post, der tikker ind
fredag eftermiddag.
Man sidder der og arbejder for at få så ”rent bord” som muligt op
til weekenden, og når så fyraften nærmer sig, og alle telefonsystemer hos det offentlige er lukket ned til weekend, alle medarbejdere
har forladt deres mailsystemer, og ingen længere er kontaktbar før
mandag i næste uge – så ruller beskeden ind, som kan få selv de
mest erfarne og hardcore revisorer til at overveje karriereskifte i en
sen alder: ”Din virksomhed er udtaget til kvalitetskontrol”.
Hvorfor mig, hvad har jeg gjort – den er jo risikobaseret, altså må
jeg have gjort noget forkert – sagt ja til en farlig kunde eller måske
afgivet erklæring på en virksomhed, som er i søgelyset. Mange tanker går gennem hovedet om årsag til udpegning – er alt nu godt
nok, eller hvor dyrt bliver det – for kontrollanten skal jo finde noget.
Den eksterne kontrol af godkendte revisorer giver hvert år mange
revisorer anledning til at reflektere over, om man beskæftiger sig
med det rigtige – og om man nu gør sit arbejde godt nok. Grundlæggende er de praktiserende godkendte revisorer i dag godt
klædt på til kontrollerne kombineret med, at kontrollerne igennem de seneste år har ændret karakter fra ”slå i hovedet”-kontroller til mere vejledende og anbefalende kontroller, som hyppigere
medfører opfølgende kontrol fremfor overbringelse til Revisornævnet med deraf risiko for sanktioner igennem bøder og i alvorligere tilfælde frakendelsessager.
Ikke kun godkendte revisorer udsættes for det pres, det kan være
at blive udtaget til en offentlig tilsynskontrol. Også Hvidvasksekretariatets kontroller udsætter de kontrollerede for et pres i forhold
til besvarelse og forsvar af de systemer og politikker, der anvendes.
En fællesnævner for disse to typer offentlige kontroller er, at myndigheden, der udfører og evaluerer på disse kontroller og virksomhedernes efterlevelse af reglerne, har den fordel, at deres
tilsynsområder er begrænset til dette specifikke kontrolområde.
Altså kan fagområdet og detaljen heri dyrkes ekstremt intensivt,
hvilket udgør en udfordring i forhold til revisorer, regnskabskonsulenter og bogholdere, som skal praktisere i fagområdet,
da disse rådgivere samtidig skal have indgående kendskab til
regnskabs- og selskabsret, bogføringsregler, skatte- og afgiftslovgivning osv. Det betyder, at rådgiverne i dag må prioritere både

indsats og tidsforbrug på udøvelse og politikfastsættelse inden
for de forskellige fagområder. Og det resulterer ofte i, at rådgivernes løsninger inden for de specifikke områder kvalitetsstyring og
hvidvask ikke er optimale i forhold til beskrivelse af politikker og
forretningsgange. Derimod er rådgivernes daglige kritiske sans
og integritet i højsæde, hvilket medfører, at de fleste rådgivere
reelt i udførelse af kvalitet og kundekendskabsvurdering inden for
hvidvaskområdet leverer et rigtig godt stykke arbejde.
Hos FDR kender vi fornemmelsen af at modtage beskeden fra
myndigheden fredag eftermiddag om en forestående kontrol.
Med FDR’s bisidderordning har vi derfor etableret en løsning,
hvor du som FDR-medlem ikke længere skal stå selv med udfordringen, dine bekymringer om kontrollernes gennemførelse og
reaktionen på kontrolresultatet.
Bisidderordningens indhold
Målet med ordningen er ikke at sikre, at enhver kritik fjernes –
men derimod at sikre FDR-medlemmer en ordentlighed i kontrollen og i udførelse af kontrollen.
Som FDR-medlem opnår man herved en kvalificeret og fagkyndig vurdering af de observationer, som kontrollen indledningsvist
medfører. Det har den fordel, at eventuelle misforståelser eller
fejlfortolkninger fjernes før endeligt kontrolresultat foreligger.
Er du udtaget til offentlig myndighedskontrol, så kontakt dit
FDR-sekretariat på fdr@fdr.dk og hør mere om dine muligheder
og adgang til at bruge FDR-bisidderordning. Omfanget af ordningen aftales individuelt mellem FDR’s bisidder og FDR-medlemmet. På kvalitetskontrollen er det formand Per Kristensen og
foreningens interne kontrollører, du kan få som bisidder, og på
hvidvaskområdet er det næstformand Carsten H. Fohlmann.

MED FDR’S BISIDDERORDNING FÅR DU SOM
FDR-MEDLEM ADGANG TIL:
Fagkyndig bisidder ved udførelse af kontrollen – er
særligt relevant, når kontrollerne udføres ved fysisk
fremmøde hos virksomheden (hvidvaskkontrollerne
kan både udføres fysisk og online)
Fagkyndig bistand til deltagelse i drøftelser/dialoger
med kontrollører og evt. myndigheder
Fagkyndig bistand til gennemgang af udkast til kontrolresultater, reaktion herpå samt evt. assistance til
afgivelse af høringssvar
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Værdiansættelse af fast
ejendom
- cirkulæreværdien
I denne artikel sættes der fokus på, hvornår skatteyder kan bruge cirkulæreværdien
ved overdragelse af fast ejendom.

Af partner, advokat (H) Torben Bagge og partner, advokat (H), HD (R) Henrik Rahbek, begge TVC Advokatfirma

Spørgsmålet om, hvornår en given skatteyder kan støtte ret på
værdiansættelsescirkulærets – Cirk. nr. 185 af 17/11 1982 – bestemmelser om værdiansættelse af fast ejendom, har de senere
år tiltrukket sig en del opmærksomhed og givet anledning til en
lang række sager.
Helt overordnet synes det som om, at Skattestyrelsen søger at
begrænse anvendelsesområdet for brug af værdiansættelsescirkulærets beregningsregel for fast ejendom. Denne regel går kort

fortalt ud på, at fast ejendom kan overdrages for et beløb svarende til +/- 15 (20) % af den senest offentliggjorte ejendomsværdi,
såfremt overdragelsen sker inden for den personkreds, der er
omfattet af boafgiftslovens § 22.
Ved Cirk. nr. 9792 af 27/9 2021 blev de 15 % udvidet til 20 %.
Denne ændring er trådt i kraft fra den 15. oktober 2021 og har
virkning fra det tidspunkt, hvor en skatteyder modtager en ny vurdering, jf. ejendomsvurderingslovens §§ 5, 6 eller 11.
Cirkulæreværdien er udtryk for en
standardiseret handelsværdi
Det er væsentligt at være opmærksom på, at cirkulæreværdien er
udtryk for en standardiseret handelsværdi. Det følger heraf, at en
skatteyder ikke kan anvende cirkulæreværdien i de tilfælde, hvor
Højesteret har fastslået, at skatteyder ved en given værdiansættelse ikke skal bruge handelsværdien som vurderingsgrundlag.
I praksis er dette særligt relevant, hvis ejendommen er vurderet
som udlejet, og lejemålet ikke anses for en byrde for erhververen,
jf. eksempelvis SKM2005.137.HR og SKM2013.841.HR, eller hvis
ejendommen er belagt med en servitut, som ikke anses at være
en byrde for erhververen jf. eksempelvis SKM2017.714.ØLR. I disse tilfælde følger det således af retspraksis, at det afgørende for
den skattemæssige værdiansættelse er værdien for erhververen.

Dette vidner om den kompleksitet, der
er forbundet til spørgsmålet om brug af
cirkulæreværdien for fast ejendom.

6

FAGLIGT INDSTIK · JUNI 2022

Det følger allerede heraf, at skatteyder ikke kan bruge cirkulæreværdien.
Det er videre i praksis fastslået, at hvis et selskab erhverver eller
opfører en ejendom for at stille den til rådighed for hovedaktionæren, så skal skatteyder som udgangspunkt minimum benytte
sælgers egen anskaffelsessum inklusive forbedringer, hvis hovedaktionæren efterfølgende ønsker at købe ejendommen af selskabet, jf. SKM2007.153.HR. Det følger allerede heraf, at skatteyder
ikke kan bruge cirkulæreværdien i disse tilfælde.
Højesterets kendelse fra 8. marts 2016
Den 8. marts 2016 afsagde Højesteret en kendelse, der i dag er
offentliggjort som SKM2016.279.HR. Den gik ud på, at ved udlæg
fra dødsbo kan anvendes værdiansættelsescirkulærets bestemmelser om værdiansættelse af fast ejendom, medmindre der
foreligger ”særlige omstændigheder”.
Denne kendelse aktualiserer spørgsmålet om, hvad der skal forstås ved ”særlige omstændigheder”, og spørgsmålet om, hvorvidt
der gælder det samme i tilfælde, hvor en ejendom overdrages
ved gave.
Særligt om gavetilfælde
I forhold til spørgsmålet om, hvad der gælder i gavetilfælde, har
Landsskatteretten haft en meget skatteydervenlig praksis, jf. eksempelvis SKM2018.551.LSR og SKM2019.281.LSR. Disse to afgørelser fra Landsskatteretten viste, at Landsskatteretten var af
den opfattelse, at der i gavetilfælde reelt var fri adgang til at bruge
cirkulæreværdien.

vurdering, jf. ejendomsvurderingslovens §§ 5, 6 eller 11. Betydningen af henvisningen til ”særlige omstændigheder” kommer til at
afhænge af, om Højesteret i efterprøvelsen af SKM2021.345.VL
fastslår, at dette allerede gælder i henhold til cirkulæret fra 1982
– også i gavetilfælde. Højesteret har i SKM2016.279.HR fastslået,
at det gælder ved udlæg fra dødsbo.
Særligt om begrebet ”særlige omstændigheder”
I forhold til spørgsmålet om, hvad der ligger i begrebet ”særlige
omstændigheder”, blev dette primært først prøvet i sager, der
omhandlede udlæg fra et dødsbo. Dette skyldes, at Landsskatteretten som tidligere anført var af den opfattelse, at skatteyder i
gavetilfælde reelt ikke er begrænset af at bruge cirkulæreværdien
i tilfælde, hvor der foreligger ”særlige omstændigheder”.
Som bekendt afgøres tvister i dødsboer i det skifteretlige instanssystem, hvor landsretterne er 2. domstolsinstans og dermed som
udgangspunkt sidste instans. Både Vestre og Østre Landsret har
afsagt en række kendelser, der er udtryk for, at begrebet ”særlige
omstændigheder” omfatter en lang række tilfældegrupper jf. eksempelvis SKM2019.368.VLR, SKM2019.369.ØLR, SKM2020.67.
ØLR, SKM2020.185.VLR, SKM2021.127.ØLR.
Landsretternes restriktive praksis i forhold til brug af cirkulæreværdien i tilfælde med udlæg fra dødsboer blev den 26. april
2021 underkendt af Højesteret, der i kendelsen offentliggjort
som SKM2021.267.HR fastslog, at der skal være tale om særlige
konkrete forhold vedrørende den pågældende ejendom, før der
foreligger ”særlige omstændigheder”. Det forhold, at det via pris-

Begge disse afgørelser er efterfølgende ændret af henholdsvis
Vestre og Østre Landsret, der i begge sager fandt, at skatteyderne ikke kunne bruge cirkulæreværdien, da der forelå ”særlige omstændigheder”, jf. SKM2021.345.VLR og SKM 2022.3.ØLR.
Vestre Landsrets dom offentliggjort som SKM2021.345.VLR er
indbragt for Højesteret, så spørgsmålet om, hvad der gælder i gavetilfælde, er endnu ikke endeligt afklaret.
Det bemærkes, at der i det tidligere omtalte Cirk. nr. 9792 af 27/9
2021 udtrykkeligt er anført, at det ikke er muligt at anvende cirkulæreværdien, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”. Som
anført er dette cirkulære trådt i kraft fra den 15. oktober 2021 og
har virkning fra det tidspunkt, hvor en skatteyder modtager en ny

Som det fremgår, har Højesteret i de sager,
som hidtil har været forelagt til prøvelse,
fundet, at skattemyndighedernes accept af
cirkulæreværdien har været for restriktiv
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statistikker, afkast beregninger m.v. er muligt at godtgøre, at ejendomsvurderingen ikke giver et retvisende billede af ejendommens
værdi, er ikke nok til, at der forligger ”særlige omstændigheder”.
Landsretternes praksis i forhold til brug af cirkulæreværdien blev
derved underkendt af Højesteret for anden gang på relativ kort
tid. Dette vidner om den kompleksitet, der er forbundet til spørgsmålet om brug af cirkulæreværdien for fast ejendom.
Skattestyrelsens udkast til styresignal
om begrebet ”særlige omstændigheder”
Tilbage i foråret 2020 udsendte Skattestyrelsen et styresignal i høring om begrebet ”særlige omstændigheder”. Baggrunden for styresignalet var, at den daværende skatteminister i svaret til SAU alm. del
spørgsmål nr. 262 af 22. februar 2018 til Skatteudvalget vedrørende
SKM2016.279.HR udtalte, at der skal udarbejdes et styresignal, hvor
Skatteforvaltningen klargør reglerne vedrørende 15 %-reglen, herunder hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder”.
Det skal fremhæves, at dette udkast til styresignal endnu ikke har
resulteret i et endeligt styresignal, hvilket skyldes, at det udsendte
udkast til styresignal på en række områder ikke er i overensstemmelse med gældende praksis. Uanset dette er der nedenfor en
kort omtale af indholdet i det foreliggende udkast til styresignal,
da det må forventes udstedt i revideret form.
I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der gælder det samme i gavetilfælde som ved udlæg fra dødsbo, anføres i styresignalet bl.a. følgende:
”... Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Højesterets [SKM2016.279.
HR] fortolkning af boafgiftslovens § 12 også gælder for gaveoverdragelser, jf. boafgiftslovens § 27. …”.
Skattestyrelsen tolker praksis således, at Landsskatteretten er
enig i dette og anfører dernæst ”… Skatteministeriet er ikke enig med
Landsskatteretten i, at der ikke forelå særlige omstændigheder, og
Skatteministeriet har indbragt SKM2018.551.LSR og SKM 2019.281.
LSR for domstolene…”.
Som anført er SKM2021.345.VL indbragt for Højesteret, hvorfor
det må forventes, at Højesteret kommer til at tage stilling til, om
der som anført i udkastet til styresignal gælder det samme i gaveog dødsbotilfælde.

”… Hvis dette er tilfældet, skal der herefter i den konkrete vurdering
inddrages:
Størrelsen af prisforskellen mellem overdragelsessummen og den
handelsværdi, der fremkommer efter holdepunktet/-(erne) (jf.
nærmere nedenfor afsnit 4.4).
Den tidsmæssige sammenhæng mellem holdepunktet/-(erne) for
en ejendoms reelle værdi og overdragelsen til en værdi opgjort efter
+/- 15 pct.-reglen (jf. nærmere nedenfor afsnit 4.5).
Det er en samlet vurdering af alle forholdene, som kan medføre, at der
foreligger sådanne særlige omstændigheder, at +/- 15 pct.-reglen ikke
kan anvendes. Dette kan således afhænge af holdepunktets styrke.
Derudover skal både den tidsmæssige sammenhæng og prisforskellen mellem det holdepunkt, som viser, at værdiansættelsen efter +/-15
pct.-reglen ikke er udtryk for handelsværdien, og overdragelsessummen mv., indgå i vurderingen. …” (vores understregning)
I forhold til, hvad der kan være holdepunkter, anføres i styresignalet bl.a. følgende:
”… 4.3. Hvad kan være et holdepunkt […]
4.3.1 Faktisk handel af samme ejendom
[…] En handel med ejendommen kan være sket enten før eller efter
arveudlægget eller gaveoverdragelsen. […]
4.3.2. Salgsforhandlinger m.v., herunder udbud og købstilbud […]
4.3.3 Vurderinger af ejendommen
I forhold til dette holdepunkt skal der sondres mellem dødsbosituationer og gavesituationer. […]
I dødsbosituationerne vil dødsboets indhentelse af en sagkyndig
vurdering derfor afskære boet fra at anvende +/- 15 pct.-reglen. Hvis
Skattestyrelsen ønsker indhentet en sagkyndig vurdering, skal der
foreligge særlige omstændigheder.
På gaveområdet er der ikke en tilsvarende bestemmelse i boafgiftsloven om sagkyndig vurdering. I gavetilfældene vil det dermed være
en konkret vurdering, om der foreligger særlige omstændigheder på
grundlag af en indhentet vurdering. […]

I forhold til spørgsmålet om begrebet ”særlige omstændigheder”
anføres i styresignalet bl.a. følgende:

4.3.4 Belåning af ejendommen […]

”… Om der foreligger særlige omstændigheder, beror på en samlet
konkret vurdering, hvori der indgår en række forhold.

4.3.5 Arveafkald - forskelle i værdiansættelse i boopgørelsen og ved
arvedeling […]

Først skal det vurderes, om der er:
Konkret(e) holdepunkt(er) for, at værdiansættelsen efter +/-15
pct.-reglen ikke er udtryk for den reelle handelsværdi. …”
(vores understregning)

4.3.6 Arveforskud m.v.
[…] Ligeledes vil f.eks. en skævdeling i et testamente til fordel for de
arvinger, der ikke har fået overdraget en ejendom efter den seneste
ejendomsvurdering +/-15 pct., indikere, at de begunstigede arvinger
ved testamentet modtager et beløb, der svarer til differencen op til
handelsværdien.

Det følger af styresignalet, at hvis der ikke er et konkret holdepunkt, kan skatteyderen allerede af denne grund støtte ret på
+/- 15 (20) %-reglen.
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4.3.7 Væsentlige renoveringer […]

4.3.8 Investerings- eller erhvervsejendomme
”….For investerings- eller erhvervsejendomme (i det følgende ”ejendomme”) kan følgende også udgøre holdepunkter for ejendommens
reelle handelsværdi, hvorefter +/- 15 pct.-reglen ikke kan anvendes:
Værdiansættelsen i regnskabet
Afkastgraden på ejendommen.

størrelsen af prisforskellen mellem overdragelsessummen og
handelsværdien:
”… Prisforskellen mellem overdragelsessummen og handelsværdien
skal indgå i den samlede vurdering af, om værdiansættelsen af ejendommen efter +/-15 pct.-reglen ikke er udtryk for den reelle handelsværdi, og om der derved foreligger særlige omstændigheder.

[…] I forlængelse heraf bemærkes, at netop for investerings- eller erhvervsejendomme vil anvendelsen af +/- 15 pct.-reglen ofte kunne betyde, at der realiseres et tab ved overdragelsen af ejendommen, som
kan fradrages i øvrige avancer ved salg af ejendomme.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der kan være tale om en væsentlig prisforskel, hvis der er tale om store beløb, uanset om den procentuelle forskel måtte være mindre end 20 pct. …”
(vores understregning)

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at +/- 15 pct.-reglen ikke skal kunne
bruges til at frembringe skattemæssige fradragsberettigede tab. Dette
gælder særligt i tilfælde, hvor tab – som uden for næring er kildeartsbegrænset – kan modregnes i andre skattepligtige ejendomsavancer
mv.

I forhold til den tidsmæssige sammenhæng anføres bl.a. følgende:
”… Betydningen af et holdepunkt for en ejendoms reelle handelsværdi
afhænger af tiden mellem holdepunktet og overdragelsen til en værdi
opgjort efter værdiansættelsescirkulæret. […]

4.3.9 Den generelle prisudvikling – ikke i sig selv et holdepunkt:
”Den almindelige prisudvikling, f.eks. en stigende prisudvikling, kan
også indgå i den samlede vurdering af, om der foreligger særlige omstændigheder. Der er dog ikke tale om et særskilt holdepunkt, dvs. der
er ikke tale om et holdepunkt, der i sig selv kan føre til, at der foreligger
særlige omstændigheder.
Dermed kan oplysninger om handelsværdien af en naboejendom eller ejendomme i samme opgang eller i nærheden solgt på markedsvilkår indgå i en samlet vurdering af, om værdiansættelsen af en ejendom efter +/- 15 pct.-reglen ikke er udtryk for den reelle handelsværdi.
Oplysninger om handelsværdien af sådanne ejendomme kan dog
ikke stå alene. Det skyldes, at den konkrete ejendoms værdi vil afhænge af mange faktorer, f.eks. beliggenhed, naturomgivelser, kvadratmetermæssig udnyttelse, ejendommens stand og indretning osv.[…]

Der kan ikke sættes en fast grænse for, hvornår et holdepunkt ikke har
den tilstrækkelige tidsmæssige sammenhæng med en overdragelse til
at kunne have betydning for en vurdering af, om der foreligger særlige
omstændigheder.
Der vil således skulle foretages en samlet konkret vurdering af, om der
foreligger særlige omstændigheder, hvor både tiden og prisforskellen
mellem overdragelsessummen og handelsværdien også vil skulle indgå. …” (vores understregning)

Skatterådet har fra den 1. september
2021 truffet en række afgørelser, der
handler om, hvornår der foreligger ”særlige
omstændigheder

De nye offentlige ejendomsvurderinger
Det er ikke i sig selv en særlig omstændighed, at ejendomsvurderingerne for 2011/2012 har været videreført, indtil de nye vurderinger
offentliggøres. Dette i kombination med stigende priser vil dog betyde,
at der oftere vil kunne være en sådan afvigelse mellem handelsværdien og den offentlige ejendomsvurdering, at der vil foreligge særlige
omstændigheder.
Hvis der f.eks. foretages en overdragelse af en ejendom efter +/-15
pct.-reglen, før de nye vurderinger offentliggøres, og der ikke i øvrigt
er holdepunkter, som bevirker, at der foreligger særlige omstændigheder, vil den nye offentlige vurdering, der offentliggøres kort tid efter
overdragelsen, ikke i sig selv kunne udgøre et holdepunkt for, at overdragelser, der er foretaget tidligere, ikke er sket til den reelle handelsværdi af ejendommen.
Prøvevurderinger, som er tilsendt borgere, vil ikke anses for et selvstændigt holdepunkt, da der alene er tale om prøvevurderinger og
dermed ikke endelige ejendomsvurderinger. …”
(vores understregning)
I forhold til den prøvelse, der skal foretages, når der foreligger et
holdepunkt, anføres bl.a. følgende i forhold til spørgsmålet om

Omtalte udkast til styresignal gav anledning til en række kritiske
høringssvar, hvor det blev angivet, at det i styresignalet anførte
ikke var en loyal og retvisende gengivelse af gældende ret, da det
er for restriktivt i forhold til brug af cirkulæreværdien. Efter udkastet til styresignal var blevet almindelig kendt, fortsatte Landsskatteretten med at træffe afgørelser, der ikke var forenelige med
styresignalets indhold. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til
sagerne med sagsnr. 19-0071319, sagsnr. 20-0018639 og sagsnr. 20-0051920. Landsretterne fortsatte tilsvarende med at afsige kendelser, der var inden for rammerne af det foreliggende
udkast til styresignal, jf. eksempelvis SKM2021.127.ØLR og Østre
Landsrets kendelse af den 22. januar 2020 i sagen med sagsnr.
B-883-19.
Det bemærkes, at styresignalet blev affattet forud for fremkomsten af Højesterets kendelse af 26. april 2021, hvor landsretternes
restriktive praksis i dødsbossager blev underkendt af Højesteret,
der i kendelsen – offentliggjort som SKM2021.267.HR – fastslog,
at der skal være tale om særlige konkrete forhold vedrørende den
pågældende ejendom for, at der foreligger ”særlige omstændigheder”. Det forhold, at det via prisstatistikker, afkastberegninger
m.v. er muligt at godtgøre, at ejendomsvurderingen ikke giver et
retvisende billede af ejendommens værdi, er ikke nok til, at der
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foreligger ”særlige omstændigheder”. Det foreliggende udkast til
styresignal ses at være blevet skrevet med afsæt i disse afgørelser
fra landsretterne, hvorfor Højesterets kendelse må medføre ændringer i det foreliggende udkast til styresignal, før det udsendes
som en retsakt.
De oven for omtalte domme fra henholdsvis Vestre og Østre
Landsret – SKM2021.345.VLR og SKM2022.3.ØLR – ses i hovedsagen at være i overensstemmelse med indholdet i styresignalet, men som anført er Vestre Landsrets dom offentliggjort
SKM2021.345.VLR indbragt for Højesteret. Som det fremgår, har
Højesteret i de sager, som hidtil har været forelagt til prøvelse,
fundet, at skattemyndighedernes accept af cirkulæreværdien har
været for restriktiv. Måtte det ske for tredje gang, vil det formentlig føre til, at det også af den grund er nødvendigt at revidere det
foreliggende udkast til styresignal, hvorfor det kan være fornuftigt
at vente med at udsende det i endelig form, indtil Højesteret endnu engang har udtalt sig om anvendelsen af cirkulæreværdien.
Særligt om Skatterådets nye praksis
Skatterådet har fra den 1. september 2021 truffet en række afgørelser, der handler om, hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder”. Disse afgørelser vedrører alle brug af cirkulæreværdien i
gavetilfælde. Den første række af afgørelser fra Skatterådet blev
offentliggjort som SKM2021.492.SR til SKM2021.503.SR.
I de ni sager kunne skatteyderne anvende cirkulæreværdien, idet
Skatterådet imidlertid forudsatte, at ”… værdien af ejendommen
ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen ikke væsentlig overstiger overdragelsessummen. Rådet forudsætter ligeledes, at der ikke
gives gaver eller arveforskud i væsentligt omfang til andre børn i forbindelse med overdragelsen. …”. I SKM2021.503.SR blev accepteret
en gave til broderen på 50.000 kr. efter, at ejendommen var solgt
til søsteren.
I de tre sager kunne skatteyder ikke anvende +/- 15 %-reglen:
1) SKM2021.493.SR:
Handelsprisen på 2.998.000 kr. var ca. 74 % højere end overdragelsessummen på 1.725.000 kr. Spørgers køb på markedsvilkår
skete for ca. 2 år og 4 måneder siden.
2) SKM2021.498.SR:
Handelsprisen på 1.785.000 kr. var ca. 110 % højere end overdragelsessummen på 850.000 kr. Spørgers køb på markedsvilkår
skete for ca. 3 år og 2 måneder siden.
3) SKM2021.502.SR:
Handelsprisen på 2.275.000 kr. var ca. 57 pct. højere end overdragelsessummen på 1.450.000 kr. Spørgers køb på markedsvilkår skete for ca. 2 år og 2 måneder siden.
Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstillinger bortset fra i afgørelsen offentliggjort som SKM2021.494.SR, hvor Skattestyrelsen havde indstillet til, at skatteyder ikke kunne anvende +/- 15
%-reglen: Handelsprisen på 2.575.000 kr. var ca. 54 % højere end
overdragelsessummen på 1.667.500 kr. Spørgers køb på markedsvilkår skete for ca. 3 år og 2 måneder siden. Selvom der som

10

FAGLIGT INDSTIK · JUNI 2022

anført ”kun” var gået ca. 3 år og 2 måneder siden, at ejendommen
var købt på det fri marked, accepterede Skatterådet, at skatteyder
kunne anvende cirkulæreværdien.
Den anden række af afgørelser fra Skatterådet blev offentliggjort
som SKM2021.529.SR til SKM2021.534.SR.
I SKM 2021.530-532 kunne skatteyder anvende +/- 15%-reglen.
Skatterådet forudsatte, at ”… værdien af ejendommen ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen ikke væsentlig overstiger overdragelsessummen. Rådet forudsætter ligeledes, at der ikke gives gaver
eller arveforskud i væsentligt omfang til andre børn i forbindelse med
overdragelsen. …”
I de tre sager kunne skatteyder ikke anvende +/- 15%-reglen:
1) SKM2021.529.SR:
Handelsprisen på 4.495.000 kr. var ca. 91 % højere end overdragelsessummen på 2.357.500 kr. Spørgers køb på markedsvilkår
skete for ca. 1 år og 10 måneder siden.
2) SKM2021.533.SR:
Der blev i sagen lagt vægt på den tidsmæssige forskel mellem
tidspunktet for det første realkreditlån, som blev optaget i september 2019, og tidspunktet for overdragelsen den 15. juli 2019.
Endvidere blev der lagt vægt på den beløbsmæssige forskel mellem overdragelsessummen og holdepunktet i form af det først
optagne realkreditlån.
3) SKM2021.534.SR:
Mæglervurderingen på 5.500.000 kr. var ca. 96 % højere end
overdragelsessummen på 2.805.000 kr. Ejerlejlighedens handelsværdi blev af ejendomsmægleren vurderet i marts 2020, dvs.
for ca. 1 år og 7 måneder siden. Skatterådet lagde tillige vægt på
spørgers ønske om at kompensere et andet barn for differencen
mellem overdragelsessummen og ejerlejlighedens handelsværdi.
Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstillinger bortset fra i afgørelserne offentliggjort som SKM2021.530.SR til SKM2021.532.SR,
hvor Skattestyrelsen havde indstillet til, at skatteyder ikke kunne
anvende +/- 15%-reglen. I disse sager fandt Skatterådet således
i modsætning til Skattestyrelsen, at skatteyder kunne anvende
cirkulæreværdien.
1) SKM2021.530.SR:
Handelsprisen på 3.450.000 kr. var ca. 138 % højere end den påtænkte overdragelsessum på 1.450.000 kr. Spørgers køb på markedsvilkår skete for ca. 3 år og 9 måneder siden.
2) SKM2021.531.SR:
Handelsprisen på 1.800.000 kr. var ca. 125 % højere end den påtænkte overdragelsessum på 800.000 kr. Spørgers køb på markedsvilkår skete for ca. 3 år og 8 måneder siden.
3) SKM2021.532.SR:
Skatterådet traf beslutning om, at der efter en samlet konkret
vurdering ikke forelå ”særlige omstændigheder”. Rådet lagde vægt
på, at en prisforskel på 21 % mellem overdragelsessummen og

holdepunktet i form af realkreditbelåningen ikke kan anses som
væsentlig, når der ikke er andre holdepunkter.
I forhold til spørgsmålet om, hvor lang tid der skal gå fra, at ejendommen er købt på det frie marked, til den kan overdrages til cirkulæreværdien, der forudsættes at være ikke uvæsentlig lavere,
synes det som om, at Skatterådet opererer med et udgangspunkt
på små 4 år, jf. SKM2021.530.SR og SKM 2021.531.SR.
I SKM 2021.498.SR var handelsprisen på 1.785.000 kr. som var ca.
110 % højere end den påtænkte overdragelsessum på 850.000
kr. Spørgers køb på markedsvilkår skete for ca. 3 år og 2 måneder
siden. Her var der tale om en ”særlig omstændighed”, så skatteyder
ikke kunne anvende cirkulæreværdien.
I SKM 2021.494.SR var handelsprisen på 2.575.000 kr., som var ca.
54 % højere end den påtænkte overdragelsessum på 1.667.500
kr. Spørgers køb på markedsvilkår skete for ca. 3 år og 2 måneder
siden. Her var der ikke tale om en ”særlig omstændighed”. Hvis der
således er gået mindre end tommelfingerreglen på de små 4 år
fra købet på det frie marked til overdragelsen i henhold til cirkulæreværdien, er det forsat muligt at bruge cirkulæreværdien, hvis
der er tale om en mere begrænset afvigelse mellem det beløb,
der blev betalt ved købet, og cirkulæreværdien. Der ses dog ikke
at være offentliggjort praksis, hvor der accepteres en ejertid på
mindre end ca. 3 år og 2 måneder.

Når der ved de nye ejendomsvurderinger indlægges en klagebegrænsningsregel på en vurdering på 20 % minimumsændring af
enten ejendomsværdi eller grundværdi, skal borgerne altså også
have en minimumsmargin på 20 % ved værdiansættelse af fast
ejendom ved dødsboer og gaveafgiftsberegning.
Oversigt over de ”væsentligste ændringer” i forhold til
værdiansættelse af fast ejendom
De væsentligste ændringer i værdiansættelsescirkulæret fra 1982
som følge af Cirk. nr. 9792 af 27/9 2021 er følgende:
1. En række sproglige justeringer samt opdateret henvisninger
til §§ m.v.
2. I cirkulæres punkt 6, 2. afsnit, der langt hen ad vejen svarer til
værdiansættelses-cirkulærets punkt 6, 2. afsnit, er der lavet en
ny tilføjelse, efter at det er konstateret, at hvis værdiansættelsen ”… omregnet til kontantværdi højest er 20 % højere eller lavere end den nævnte ejendomsværdi, skal værdiansættelsen lægges
til grund ved beregning af bo- eller gaveafgiften, medmindre der
foreligger særlige omstændigheder. …”. (vores understregning)
Betydningen af henvisningen til ”særlige omstændigheder” kommer til at afhænge af, om domstolene måtte fastslå, at dette
allerede gælder i henhold til cirkulæret fra 1982 også i gavetilfælde. Højesteret har i kendelsen offentliggjort SKM2016.279.
HR fastslået, at det gælder ved udlæg fra dødsbo

Som anført har Skatterådet i alle de oven for omtalte afgørelser,
hvor cirkulæreværdien har kunnet anvendes, anført følgende:

3. Cirk. nr. 9792 af 27/9 2021 er trådt i kraft fra den 15. oktober
2021 og har virkning fra det tidspunkt, en skatteyder modtager en ny vurdering, jf. ejendomsvurderingslovens §§ 5, 6 eller
11

”… Skatterådet forudsætter, at værdien af ejendommen ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen ikke væsentlig overstiger overdragelsessummen. …”

Særligt om næringsejendomme

I den indledningsvist omtalte Højesterets kendelse fra den 8.
marts 2016 – offentliggjort som SKM2016.279.HR – var optagelsen af et lån, der forudsatte en højere værdi end cirkulæreværdien i tilknytning til, at ejendommen blev overdraget, netop
et moment, der førte til konklusionen om, at der forelå ”særlige
omstændigheder” i sagen med den effekt, at cirkulæreværdien
ikke kunne benyttes. I SKM2021.532.SR var en prisforskel på 21 %
mellem overdragelsessummen og holdepunktet i form af realkreditbelåningen ikke at anse som en ”særlig omstændighed”, da der
ikke var andre holdepunkter
Betydningen af Cirk. nr. 9792 af 27/9 2021
Som det fremgår, blev der den 27. september 2021 udstedt et
ændringscirkulære til værdiansættelsescirkulæret fra den 17. november 1982. Baggrunden for dette var, at der i forarbejderne
til ejendomsavancebeskatningslovens § 11 – L 211 fra 2016/17
– fremgår følgende:
”… Det kan tilføjes, at det er hensigten at ændre værdiansættelsescirkulæret, således at spændet på plus/minus 15 pct. ændres til et
spænd på plus/minus 20 pct., når denne lov træder i kraft. Herved
kommer det spænd, der anvendes i værdiansættelsescirkulæret til at
svare til det spænd og den usikkerhedsmargin, som en vurdering kan
ligge indenfor uden af denne grund at være ”forkert”. …”
(vores understregning)

I afgørelserne offentliggjort som SKM2018.375.SR og
SKM2018.378.SR fandt Skatterådet, at værdiansættelsescirkulæret alene omfattede ejendomme, som var omfattet af
ejendomsavancebeskatningsloven, og hvor der skulle ske en
kontantomregning. Det medførte, at en beregnet værdi efter værdiansættelsescirkulæret ikke kunne danne grundlag ved værdiansættelsen af afståelsessummen, hvis en ejendom var erhvervet
som led i den skattepligtiges næringsvej, hvor næringen bestod i
køb og salg af ejendomme. Afgørelserne fra Skatterådet gav anledning til en vis undren i rådgiverkredse, hvor den herskende opfattelse var, at en skatteyder også kunne bruge cirkulæreværdien
i forhold til næringsejendomme, samt at dette også var sket i et
ikke ubetydeligt omfang i praksis siden værdiansættelsescirkulæret blev udstedt for ca. 38 år siden den 17. november 1982.
I en nyere afgørelse offentliggjort som SKM2022.157.LSR har
Landsskatteretten nu underkendt Skatterådets opfattelse derved, at Landsskatteretten har fastslået, at skatteyder også kan
bruge cirkulæreværdien på næringsejendomme. Dette selvsagt
under forudsætning af, at betingelserne for at anvende værdiansættelsescirkulæret i øvrigt er opfyldte.
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